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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1478/2009 af C. Z., finsk statsborger, for beboerne i Sacromonte 
og Albaicín, om den østlige ringvej i Granada

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring for, at bygningen af den østlige ringvej i Granada vil 
ødelægge et enestående landskab, der berører Alhambra. Der er stillet oplysninger om 
projektet til rådighed for offentligheden, og der er udført en miljøkonsekvensundersøgelse i 
henhold til regionaludviklingsplanen for Andalusien (POTA). Andrageren anfører, at den 
planlagte vej bliver ført gennem et område, hvis flora og fauna er af særlig betydning, og 
hævder, at det er en overtrædelse af habitatdirektivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010).
Kommissionen er anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Andrageren protesterer på vegne af borgerne i Albaicín og Sacromonte, ("Vecinos de 
Albaicín y Sacromonte, Granada") mod et projekt vedrørende anlæg af en ny østlig ringvej i 
storbyområdet i Granada i den selvstyrende region Andalusien i Spanien.

Andrageren fremhæver, at dette motorvejsprojekt, som støttes af den regionale regering, vil 
ødelægge et enestående landskab, der berører Alhambramonumentet. Andrageren er bekymret 
over den betydelige negative indvirkning, som dette projekt vil have på miljøet. Han anfører, 
at den planlagte motorvej bliver ført gennem et område, hvis flora og fauna er af særlig 
betydning. Ifølge andrageren vil den nye ringvej ikke løse områdets trafikale problemer.
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Andrageren klager over den mulige mislykkede gennemførelse af EU's miljølovgivning i 
denne sag, navnlig med hensyn til miljøkonsekvensvurderingen og offentlighedens 
inddragelse.

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-miljølovgivning, 
som skønnes at være gældende i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1, som ændret, (kendt som direktivet om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om 
gennemførelse af en vurdering af indvirkning på miljøet for visse offentlige og private 
projekter. I VVM-direktivet skelnes der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal 
underkastes en VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af en 
undersøgelse af hver enkelt sag og/eller grænseværdier eller kriterier, som er fastsat i den 
nationale gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-
procedure.
Det skal bemærkes, at anlæg af motorveje og motortrafikveje er omfattet af direktivets bilag I, 
punkt 7, litra b), og en VVM er derfor obligatorisk.

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet identificeres og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver byggetilladelse. Offentligheden kan give sin mening til 
kende, og der skal tages hensyn til alle høringsresultater. Offentligheden skal ligeledes 
underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

På den anden side kunne dette ringvejsprojekt, hvis det er en del af en offentlig plan eller et 
offentligt program for transportinfrastrukturen, falde ind under direktiv 2001/42/EF2 om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (det såkaldte direktiv 
om strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet).

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 2009/147/EF3 og habitatdirektivet 
92/43/EØF4) skal det bemærkes, at de ville finde anvendelse, hvis det pågældende projekt 
kunne have en betydelig indvirkning på et Natura 2000-område.
For at få kendskab til sagens detaljer og undersøge spørgsmålene i dette andragende har 
Kommissionen sendt en skrivelse til de spanske myndigheder og anmodet om oplysninger 
vedrørende overholdelsen af de relevante krav i EU's lovgivning.

Kommissionen har anmodet om oplysninger fra de kompetente spanske myndigheder 
vedrørende overholdelsen af de relevante krav i EU's miljølovgivning i denne sag.
Kommissionen har navnlig bedt de spanske myndigheder redegøre for, hvordan de har 
anvendt bestemmelserne i VVM- og SMV-direktivet og naturdirektiverne.

Udvalget for Andragender vil blive underrettet om den videre udvikling i sagen."

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 073 af 14.3.1997), 
direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009).
2 EFT L 197 af 21.7.2001.
3 EUT L 20 af 26.1.2010.
4 EFT L 206 af 22.7.1992.
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4. Kommissionens supplerende svar (REV.), modtaget den 26. oktober 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har i sin tidligere meddelelse gjort Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender opmærksom på den EU-miljølovgivning, der eventuelt finder anvendelse i 
denne sag, Det drejer sig særlig om direktiv 85/337/EØF1 (vurdering af indvirkningen på 
miljøet) og direktiv 2001/42/EF2 (strategisk miljøvurdering). Fællesskabsdirektiverne om 
beskyttelse af naturen, 79/409/EØF3 (fugledirektivet) og 92/43/EØF4 (habitatdirektivet), 
kunne også finde anvendelse, hvis dette projekt har væsentlige indvirkninger på Natura 2000-
nettet.

Kommissionens tjenestegrene har henvendt sig til de spanske myndigheder for at anmode om 
deres kommentarer til de af andrageren påpegede forhold samt til gennemførelsen af de 
forpligtelser, der følger af EU's miljølovgivning i sagen.

Som svar på Kommissionens anmodning har de spanske myndigheder fremsendt den rapport, 
som den selvstyrende region Andalusien har udarbejdet herom.

De spanske myndigheder beskriver i korte træk de vigtigste karakteristika for dette vejprojekt 
(Ronda Este Metropolitana de Granada), baggrunden for det og de administrative og 
miljømæssige foranstaltninger, der er truffet indtil videre. De beskriver ligeledes de 
foranstaltninger, der er truffet for at sikre korrekt gennemførelse af de forpligtelser, som 
følger af EU's miljølovgivning.

De spanske myndigheder oplyser, at den regionale afdeling for offentlige arbejder og boliger 
ved instruks af 25. januar 2007 indledte udformningen af dette projekt, der skal forbinde 
motorvej A-92 med vej A-395, for at forbedre forbindelserne og adgangen til og fra 
storbyområdet i Granada. De regionale myndigheder forklarer, at man i en første fase har 
undersøgt seks korridorer og 10 mulige vejføringer. Løsning nr. 6, 7 og 8 blev efterfølgende 
valgt. I en anden fase blev løsning nr. 6 valgt, og der blev samtidig taget højde for 
økonomiske, regionale og miljømæssige kriterier.

Der blev indledt en periode med offentlig høring vedrørende det indledende projekt (Estudio 
Informativo) gennem en meddelelse i den andalusiske lokalregerings lovtidende (Junta de 
Andalucía - BOJA) af 7. april 2009. De modtagne bemærkninger er taget i betragtning. Der 
gøres opmærksom på udtalelsen fra det organ, der er ansvarlig for forvaltningen og 
beskyttelsen af Alhambra (Patronato de l'Alhambra), og som har givet udtryk for forbehold, 
fordi dette monument, der er opført på listen over verdens kulturarv, ligger i nærheden af det 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet ændret ved direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF, EFT L 175 af 05.07.1985, EFT L 73 af 
14.03.1997, EUT L 156 af 25.06.2003 og EUT L 140 af 05.06.2009.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.07.2001.
3 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. Tekst kodificeret ved direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009, EUT L 20 af 26.01.2010.
4 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.07.1992.
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planlagte vejprojekt. De regionale myndigheder oplyser, at projektets bygherre har rådført sig 
med UNESCO herom.

De regionale myndigheder oplyser, at der blev indledt en ny periode med offentlig høring 
gennem en meddelelse i BOJA af 25. september 2009. De regionale myndigheder tilføjer, at 
det efter afholdte møder og besøg på stedet foretaget af bygherren og de berørte regionale 
afdelinger for offentlige arbejder, miljø og kultur blev besluttet at tilpasse den valgte vejføring 
for yderligere at mindske miljøvirkningen på det landskab, projektet vedrører. Man holdt til 
sidst fast ved den løsning, der benævnes 6TA.

De regionale myndigheder oplyser, at ændringen af miljøkonsekvensvurderingen den 11 april 
2011 blev fremsendt til den regionale miljøafdelings provinsdelegation for Granada.

De regionale myndigheder oplyser, at den endeligt vedtagne vejføring for den fremtidige 
Ronda Este Metropolitana de Granada bliver ca. 11,2 km lang. Den skal betjene mere end 
400.000 indbyggere i området. De regionale myndigheder fastholder, at denne nye 
infrastruktur vil bidrage til at løse de trafikale problemer i storbyområdet i Granada med 
mindst mulig indvirkning på miljøet.

Det skal bemærkes, at der har været foretaget en vurdering af det pågældende projekts 
indvirkninger på miljøet i henhold til regionallov 7/1994 om miljøbeskyttelse, som er den 
gældende lov, da dette vejprojekt blev iværksat i 2007, dvs. før den nuværende regionallov 
7/2007 om integreret forvaltning af miljøkvaliteten trådte i kraft. Der er tale om den regionale 
lovgivning til gennemførelse af direktiv 85/337/EØF. Denne vurdering af projektets 
indvirkninger på miljøet er endnu ikke afsluttet.

De spanske myndigheder oplyser endvidere, at dette vejprojekt er inkluderet i 
infrastrukturplanen for bæredygtig transport i Andalusien (PISTA 2007-2013), som er 
godkendt ved dekret 457/2008 af 16. september. Der er foretaget en strategisk miljøvurdering 
af denne infrastrukturplan i henhold til direktiv 2001/42/EF.

Hvad angår Fællesskabets direktiver om naturbeskyttelse, (direktiv 79/409/EØF 
(fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet)), skal det bemærkes, at dette 
projekt ikke får negativ indvirkning på Natura 2000-nettet. Disse direktiver finder således 
ikke anvendelse i denne sag.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende vejprojektet Ronda Este Metropolitana de Granada på baggrund af gældende EU-
miljølovgivning, og den har samtidig taget hensyn til svaret fra de spanske myndigheder.

Det fremgår af gennemgangen af sagsakterne, at de kompetente spanske myndigheder i denne 
sag har truffet foranstaltninger til at gennemføre de forpligtelser, der følger af direktiv 
2001/42/EF og direktiv 85/337/EØF.

Under alle omstændigheder er der for dette projekt ved at blive foretaget en 
miljøkonsekvensvurdering, som endnu ikke er afsluttet. Derfor har de spanske myndigheder 
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endnu ikke givet tilladelse til det pågældende projekt.

Afslutningsvis må det fastslås, at gennemgangen af sagen ikke har gjort det muligt at påvise en 
overtrædelse af gældende EU-miljølovgivning. Der er derfor ingen grund til, at Kommissionen 
går videre med denne sag."


